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ประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม 
เรื่อง   แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 

.................................................................... 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน 

ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ(Government Website Standard)เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบันนั้น  

เทศบาลต าบลท่าเกษม ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ดังต่อไปนี ้
 1. ประเภทข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  

1.1 ข้อมูลหน่วยงาน (General Information)ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์  
พันธกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน ท าเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
InformationOfficer : CIO) อ านาจหน้าท่ี ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ค ารับรอง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่ือสาร หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสารแผนท่ีต้ังหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ (Email address) 

1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานLaw,Regulatory,Compliance) 
โดยแสดงท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

1.3 คลังความรู้ (Knowledge) ข่าวสารความรู้สุขภาพในรูปแบบ Info Graphic ส่ือมัลติมีเดีย 
บทความ ผลงานวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาและวัน เวลา ก ากับ เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูล
ไปใช้ต่อ (ถ้ามี) 

1.4 รายช่ือเว็บเว็บไซต์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Web Link)เช่น หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน 
สังกัดเดียวกัน หน่วยงานภายนอก หรือเว็บไซต์อืน่ ๆ ท่ีน่าสนใจ 

1.5 ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ตามมาตร 7 มาตรา 9 และข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดตาม
มาตรา 9(8) และมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

1.6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานพร้อมอธิบายข้ันตอนปฏิบัติงาน ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยจัดท าเป็น
รูปแบบ "คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน" และสามารถดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

1.7 คู่มือส าหรับประชาชน (Service Information) ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนพร้อมอธิบายข้ันตอนบริการอย่างชัดเจน ท้ังนี้ ควรระบุ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้น ๆ โดยจัดท าเป็นรูปแบบ "คู่มือส าหรับประชาชน" และสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ตลอดจนแบบฟอร์ม (Download Forms) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ (ถ้ามี) 
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1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์(Pubic Relations) ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน 
รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.9 ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นระบบงานตามภารกิจ 
หน่วยงานท่ีจัดท าเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ Mobile Applicationในลักษณะ
ส่ือสารสองทาง (Interactive) (ถ้ามี) 

1.10 สถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แสดงระดับความพึงพอใจ และมีระบบประเมินความพึง 
พอใจท่ีมีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลท่าเกษม ให้ด าเนินการ ดังนี ้
2.1 ส านักปลัดฯ(รองปลัดเทศบาล) ผู้รับผิดชอบงาน ITมีหน้าท่ีบริหารจัดการเว็บไซต์ของ 

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
2.1.1 กอง/ฝ่าย/กลุ่มงาน ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล น าส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการขอ 

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม ตามประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 ผ่านทางช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ict-moph@health.moph.go.thและช่องทางส่ือสารอื่น โดยระบุช่ือ ต าแหน่ง 
หน่วยงาน และข้อมูลการติดต่อกลับอย่างชัดเจน 

2.1.2 นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม ด าเนินการอนุมัติ/อนุญาต ให้น าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ใน 
เว็บไซต์ และมอบหมายให้ ส านักปลัดฯ(รองปลัดเทศบาล) ผู้รับผิดชอบงาน ITเพื่อการจัดการ 

2.1.3 ส านักปลัดฯ(รองปลัดเทศบาล) ผู้รับผิดชอบงาน ITและเป็นผู้รับผิดชอบ  
(WebMaster)ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสาร
ขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง ระบุแหล่งท่ีมาหรือเจ้าของข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ 
ประเภท (นามสกุล)ไฟล์ ขนาดไฟล์ และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

2.1.4 ส านักปลัดฯ(รองปลัดเทศบาล) ผู้รับผิดชอบงาน ITและเป็นผู้รับผิดชอบ (Web Master)มี 
หน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (น าออกเมื่อครบระยะเวลา) และครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 มาตรา 9 และ
ข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

2.2 การออกแบบเว็บไซต์ หน่วยงานต้องค านึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีมีความหลากหลาย 
ควรออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ต้ังแต่คอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน
รวมถึง Smart Phone Tablet 

2.3 การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน หน่วยงานต้องค านึงถึงเวอร์ช่ันขั้นต่ าของบราว์เซอร์ท่ี 
รองรับการแสดงผล หรือการท างานท่ีสมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์ เช่น PDF Readere./ 
Viewersหรือ Open Sourceอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานควรแจ้งไว้ในส่วนล่างของเว็บไซต์หรือหนา้เพจท่ีแสดง
เอกสารนั้น ๆ ของหน่วยงาน 

2.4 การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานควรมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อเพิ่มความ 
ปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Username/Password) 
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2.5 การจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามข้อก าหนดใน 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 

2.6 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศบนเว็บไซต์ ลดความเส่ียงจากการถูกโจมตีทาง 
อินเทอร์เน็ต (Cyber Security) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และ "มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)" ประกาศโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาทิ การติดต้ังใบรับรองความปลอดภัย (CA)และใช้ HTTPS (Hypertext 
Transfer Protocol Secure)ช่วยรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับระหว่าง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ท่ีมีบริการรับข้อมูล การใช้ Softwareหรือ Hardwareป้องกันการบุกรุกโจมตี 
(Firewall) 

2.7 ข้อมูลข่าวสารต้องใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาท่ีมีความถูกต้อง และมีความเหมาะสม 
ข้อความ และรูปภาพประกอบท่ีน ามาใช้จะต้องไมล่ะเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งท่ีมา
ข้อมูลอ้างอิงรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีอนุญาต ได้แก่ ไฟล์ท่ีมีนามสกุล .pdf .xls .xlsx .doc .docx.jdgpng .zip .rar 
ขนาดไฟล์(size) ไม่ควรเกินไฟล์ละ 4MBและต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์พ.ศ.2560 

3.ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี ้
3.1 ส านักปลัดฯ(รองปลัดเทศบาล) ผู้รับผิดชอบงาน ITและเป็นผู้รับผิดชอบ (Web Master)มี 

หน้าท่ีบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3.2 การน าเข้าข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ระบุแหล่งท่ีมาหรือ 

เจ้าของข้อมูล ช่วงวันท่ีของข้อมูลข่าวสาร วันท่ีเผยแพร่ ประเภท (นามสกุล) ไฟล์ ขนาดไฟล์ โดยมีล าดับการ
ปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

3.2.1 เจ้าหน้าท่ีเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ เสนอ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม พิจารณาอนุญาต ด้วยแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ
ตามแนบท้ายประกาศ ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีเร่งด่วนอนุโลมให้อนุญาตทางวาจาได้ 

3.2.2 กรณีอนุญาต นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (Web  
Master) ซึ่งได้รับสิทธิ์ (Username และ Password) เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ ด าเนินการน าข้อมูลข่าวสารขึ้น
เว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ีถูกต้อง และประสานกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 

3.2.3 กรณีไม่อนุญาต นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม แจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น 
พร้อมช้ีแจงเหตุผล เช่น ไม่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีอนุญาต 

4. กลไกลการตรวจสอบ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
4.1 หน่วยงานต้องก าหนดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์(Web Master) 

อย่างน้อย 2 คน เพื่อท างานทดแทนกันได้ 
4.2 เจ้าหน้าท่ี Web Masterมีหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการ ท่ี 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หากพบว่าครบระยะเวลาการเผยแพร่ให้น ารายการนั้นลงจากเว็บไซต์ 
4.3 เจ้าหน้าท่ี Web Masterมีหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลข่าวสารตาม 

มาตรฐานเว็บไซต์ 



4 
 

หน่วยงานภาครัฐ (Government Website Standard Version 2.0) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7มาตรา 9 และ
ข้อมูลข่าวสารอื่นท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

4.4 เจ้าหน้าท่ี Web Master มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 

4.5 ให้หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์ การรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง ท้ังการฝึกอบรม(Training)การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Management) 
 

ท้ังนี้  ใหเ้ทศบาลต าบลท่าเกษม  น าประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลท่าเกษม  พ.ศ.2565  ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  เดือนธันวาคม   พ.ศ.2564 

 
(นายวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
 

 


